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Næringsmiddelgodkjent
hydraulikkog
maskinolje
• NSF H1-registrert + Halal & Kosher sertifisert
• Basert på førsteklasses, syntetisk baseolje med
høy viskositetsindeks

STOL
PÅ AT
OMEGA

Sparer penger
Øker ytelsen
Forlenger levetiden

• Meget gode antislitasje- og demulgerendeegenskaper
• Utmerket antiskum-, antikorrosjons- og
antioksidant-egenskaper
• Kompatibel med alle typer pakninger
og slanger
• Gir forlengde skiftintervaller
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SPESIELLE FORDELER
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OMEGA 588

OMEGA MANUFACTORING DIVISION

Omega 588 næringsmiddelgodkjent hydraulikk- og
maskinolje er utviklet fra FDA-godkjent, syntetisk baseolje med
høy viskositets-indeks. Dette gir god beskyttelse og smøring av
maskiner og utstyr som benyttes i næringsmiddel- og farmasøytisk industri.
• Omega 588 gir meget god og langvarig slitasjebeskyttelse
som forlenger skiftintervallene.
• Omega 588 har temperatur/viskositetsegenskaper som
effektivt beskytter og smører utstyr under varierende
belastninger og temperaturer.

• Omega 588 separerer raskt olje og vann som reduserer
forringelse av smøre-egenskapene og gir langvarige skiftintervaller.

• Omega 588 er NSF H1-godkjent og er kvalitetsgodkjent for
å møte Halal og Kosher kvalitetskrav.

ENESTÅENDE EGENSKAPER
Omega 588 er utviklet i en kvalitet som overgår mineralskeog hvitoljebaserte næringsmiddeloljer.

• Omega 588 har antiskum-, antikorrosjons- og
antioksidant-egenskaper som reduserer faren for maskinhavari
som skyldes vanninnblanding i oljen, korrosjon, slam og
karbonavleiringer.
• Omega 588 er kompatibel med alle typer tettemasser,
pakninger og slanger. Det reduserer reparasjonskostnader
forbundet med oljelekkasje.
• Omega 588 kan benyttes som universal næringsmiddelolje
til maskiner og utstyr som opererer i temperaturområdet fra
-35 oC til +160 oC.

BRUKSOMRÅDER
• Benytt Omega 588 til hydraulikk- og sirkulasjonssystemer,
pumper, ventilsmøring og lav til medium trykkbelastede
oljesmurte lagre i næringsmiddelindustrien.
• Omega 588 er velegnet for næringsmiddelindustri som må
benytte sertifisert Halal og Kosher godkjent olje.
• Omega 588 fåes i ISO VG 32 og 68.
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